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P. C. T. SNELLEN.

Eenige exemplaren van beide seksen, ^ 57 —60, $61 —63 mm.

Bovenzijde van lijf en vleugels bij den man dof roetzwart, bij

het wijfje valer, zeer donker aardbruin. De binnenrand der voor-

vleugels is bij den man üaauw gebogen, zonder pluimpje. Daaren-

tegen hebben de aclilervleugels er twee dof zwartbruine, aan den

voorrand der middencel, een bij den wortel, een op de helft.

Langs den achterrand der vleugels, overal duidelijk daarvan

verwijderd, loopt bij beide seksen eene lij driekante, wortelwaarts

spitse, op de achtervleugels grootere, geelwitte vlekken in de

cellen^ Op de voorvleugels is de rij bovenaan rondgebogen , daar-

door aldaar verder van den rand dan onder ader 4 en zijn de

vlekken aan de achterzijde afgerond. Op de achtervleugels zijn zij

dubbel zoo groot, wortelwaaits spitser, aan de achterzijde regt af-

gesneden , de beide bovenste (in de cellen 5 en 6) verder van

den rand dan de andere.

Achter de vlek in cel 5 ziet men dikwijls nog eene kleine.

Voorrand der voorvleugels met naar achteren grootere ronde geel-

witte vlekjes, de binnenrand der acht er vleugels een weinig wit

gesprenkeld.

Onderzijde aardbruiu, bij het wijfje bleeker, de wortelhelft der

cellen ia en io op de voorvleugels grijs en, vooral bij den man,

glanzig. Overigens is de grond vrij digt en gelijkmatig bedekt met

ten deele ineenvloeijende gegolfde zwarte d warsstreepjes. Achter-
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rand geteekend met twee rijen ineenvloeijende, geelwitte, zwart

gesprenkelde vlekken, kleiner d.m boven, onregelmatig van vorm.

Voorrand der voor- en binnenrand der achtervleugels wit ge-

sprenkeld, sterker dan boven. Franje afwisselend zwart en wit.

Kangean-eilanden , door Mr. Piepers ontvangen van Dr. A. G. Vor-

derman, naar wien ik de soort benoem. Eene afbeelding verschijnt

in den volgenden jaargang.


